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P R E S S E M E D D E L E L S E   
til omtale eller anmeldelse 

 
Død og levende debuterer på samme tid 
 
Karen Troldborg svarer i digtsamlingen Over Revet Langt Ude sin mors 
digte fra 1992. Moderen, Kirsten Troldborg, var dødeligt syg af kræft, 
hvilket hendes digte forholder sig til. Karen var dengang et barn, men i 
2014 tog hun pennen op for at svare sin mor, og finde hende henover 
savnet og smerten. Det er der kommet dette værk ud af, der har digtene 
som form, og samtalen, den døde og den levende imellem, som det 
usædvanlige poetisk rum. Moderens digte står med hvidt på sorte sider, 
Karens nutidsdigte med sort på hvidt. 
 
Over Revet Langt Ude sætter en genkendelig stemme op for det, der 
kommer i kølvandet på sygdomme, som især kræft, der tærer på ikke 
bare den syge, men hele familier. Bogen er et kærkomment bud på en 
anden måde at forholde sig til sygdommen. Her er der ikke noget der skal 
knækkes, her bliver der helet. 
 
De af os, der har haft tætte relationer, der er blevet taget af sygdomme, 
vil i denne digtsamling få muligheden for at genkende mange af de tanker 
og stærke følelser, der har været oppe at vende - og som tit bliver lukket 
ned, fordi de er for svære at tumle med. Det er en stærk digtsamling, der 
har sin styrke i menneskeligheden i datterens samtale med sin døde mors 
reelle stemme - digt overfor digt. 
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